Teeltechnische informatie
Volle grond

Zaaitijd

Planttijd

Plantafstanden

Benodigd aantal pillen per 10m2

Bijzonderheden

Andijvie
- vroeg
- zomer
- herfst
- herfst laat

maart
h. april - h. juni
h. juni - h. juli
eind juli

maart-april
h. mei - h. juli
h. juli - h. aug.
half aug.

30 x 30
30 x 30
40 x 30
40 x 30

100
100
75
75

opkweek bij 20-22 C
opkweek onder glas
opkweek onder glas
opkweek onder glas of vollegrond

Kropsla
- zeer vroeg
- vroeg
- zomer
- herfst

eind febr.
h. maart - 20 april
20 april - 5 juli
5 juli - 15 aug.

20 maart - 10 april
10 april - 20 mei
20 mei - 25 juli
25 juli - 5 sept.

30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30

100
100
100
100

opkweek onder glas in 4cm perspot
opkweek onder glas in 4cm perspot
opkweek onder glas in 4cm perspot
opkweek onder glas in 4cm perspot

Witlof
- vroeg
- middenvroeg
- middenlaat

begin mei
half mei
eind mei

40 x 12
40 x 12
40 x 12

200
200
200

vlakvelds of ruggenteelt
vlakvelds of ruggenteelt
vlakvelds of ruggenteelt

Wortelen
- bospeen
- waspeen
- winterpeen

h. febr. - e. juli
maart - mei
maart - mei

25 x 1 of 10 x 25
25 x 0,5 of 15 x 1
35 x 0,5

4000
6000
600

vroege bospeen of tijdelijk onder folie
met Nantes minder zaadverbruik

Pillenzaad, hoe en wat?
Het zijn kleine bolletjes (pillen) die bestaan uit het zaad voorzien van een omhulsel van klei, eventueel voorzien van voedingsstoffen en/of
bestrijdingsmiddelen.
Bij de gewassen andijvie, kropsla, prei en wortelen was het tot nu toe gebruikelijk om na de opkomst van het gewas te dunnen of te verspenen. Dit moest
gebeuren om een goede, gezonde en stevige plant te krijgen. Dunt of verspeent men de kiemplantjes niet, dan krijgt men lange, slappe plantjes, die
bovendien vatbaarder zijn voor ziektes en plagen. Hiervoor zijn gepilleerde zaden ontwikkelt, de zogenaamde zaadpil.
De professionele tuinders maken hier gebruik van. Het gebruik van pillenzaad is ook voor de hobbytuinder interessant, omdat men niet meer behoeft te
dunnen of te verspenen. Een ander voordeel van het gebruik van pillenzaad is de zichtbaarheid. Door de lichtbeige omhulling is het reeds gezaaide zaad ten
alle tijden uitstekend zichtbaar en heeft men dus een goed overzicht op de voortgang van het zaaiwerk.
Andijvie, prei en kropsla worden onder glas in perspotjes gezaaid, terwijl wortelen direct ter plaatse in de vollegrond op eindafstand worden gezaaid.
Voor een goed resultaat adviseren wij het volgende:
Zaai niet dieper dan 1 cm en zorg voor een rulle, vochtige grond. Druk de zaden lichtjes aan en dek ze af met een dun laagje aarde. Een goede
vochtvoorziening is noodzakelijk om tot een vlotte kieming te komen. Maar pas op voor het dichtslaan van de grond, d.m.v. grote hoeveelheden regen in één
keer.

